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 فصلنامه  .تکوایز شیگاهدان در علمیی اجتمیاعی های شیکک  از تکمنلیی تحصینت  دانشیوواا  استفاده بو تآثنوگذار
    .21-39 (،2)71 ،انسمنی عنوم در ای رشت  هیمن هطملعمت
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گذار بر استفادۀ رتأثیزان، و عوامل یها، م  زهیو تحلیل انگ یبررس
در  یعلم یاجتماع یها  دانشجویان تحصیالت تکمیلی از شبکه

 زیدانشگاه تبر
 

 3زاده ، فیروزه قاسمی2پور ، افشین حمدی1رسول زوارقی
 73/72/7934پذاوش:         74/11/7934دراافت: 

 

 چکیده
دۀ دانشوواا  تحصنت  تکمنلیی گذار بو استفاتأثنوزا ، و عوام  نها، م  زهنانگ یبورس مقال ،هدف از اا؛ 

روش توصینفی پنمااشیی انویاد شیده بی   . اا؛ مطالعی است یعلم یاجتماع یها  دانشگاه تکواز از شکک 
هیای آمیاری   ها بیا اسیتفاده از آزمیو   ساخت  بوده و داده  محقق نام  پوسشابزار گودآوری اطتعا ، . است

درصید از  41 ها نشیا  داد کی  اافتی اند. حلن  قوارگوفت وت مورد توزای  2توصنفی و استنکاطی و آزمو  خی
هیای  توا؛ انگنزه اصیلی .کننید اسیتفاده میاز آ  های اجتماعی علمی آشناای داشت  و  دانشوواا  با شکک 

های علم و دانش، در  اطتع اافت؛ از تازه :توتنب عکار  است از ها ب  دانشوواا  بوای استفاده از اا؛ شکک 
منیا  همچنین؛ نتیاان نشیا  داد ا داگو محققا  و ننز دنکال کود  فعالنت داگو پژوهشگوا . تماس بود  ب

هیای اسیتفاده از   های اجتماعی علمی و انگنیزه  مقطع تحصنلی و س؛ دانشوواا  با منزا  استفاده از شکک 
موزشی دانشوواا ، های عمده آ  داری وجود دارد. منا  جنسنت و گووه  ها ارتکاط مستقنم و معنی  اا؛ شکک 

طکیق نتیاان مقالی  داری وجیود دارد.   های اجتماعی علمی ارتکاط مستقنم و معنی  و منزا  استفاده از شکک 
کی  از اای؛  طور بی ها مطلوب ننسیت و دانشیوواا  ایا   وضعنت آشناای دانشوواا  با اا؛ شکک حاضو، 

 ی نوا؛ علمی دارند.ها ظوفنتکنند و اا استفاده بسنار کمی از اا؛  نمی ها استفاده شکک 
های اجتمیاعی علمیی، اسیتفاده دانشیوواا   های استفاده از شیکک  اجتماعی علمی، انگنزه   های شکک  :ها کلیدواژه

 های اجتماعی علمی دانشگاه تکواز از شکک 
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 مقدمه
ها، شاهد   ی فواگنو از آ های نوظهور و استفاده   فناوری امووزه در پی پنشوفت شگوف و متحنوکننده  
ک  زندگی بدو  اا؛  نحوی ب  ؛های زندگی بشوی هستنم   تغننوا  و تحوال  عظنمی در تمامی جنک 

ها، وب  نمااد. اکی از مصاداق عمدۀ اا؛ تحوال  و فناوری تصور می ها و تغننوا  غنوقاب   فناوری
در  1نزلییوب جهانی ک  توسی  گووهیی بی  رهکیوی تینم بو ،در جها  معاصو گستو است. جها 

تنها  نی  ،ابیداع گوداید 7323ای اروپاای در ژنو در سیال  اا سازما  پژوهش هست  2سو  مؤسس 
دستوسی ب  اانتونت و خن  عظنم اطتعا  را فواهم ساخت  بلک  تکدا  ب  ابزاری بوای ارتکاطا  و 

 (.712، 7933، ، ابواهنمی و جوکارآوری و نشو اطتعا  و دانش شده است )ننازمند فواهم
 ؛کنید نمیی دهد ک  اا؛ ابتکار بشوی از روندی ااستا تکعنیت تاراخچۀ توسعۀ وب نشا  می

ایا  2و جدادتوا؛ نس  آ ، موسود ب  وباام  نس  بوای آ  بوده 2ک  تاکنو  شاهد حداق   چنا 
های  موجیب گسیتوش روزافیزو  شیکک  2شود. ظهیور وب  هما  وب اجتماعی محسوب می

شود.   افزوده میها  آ  روزه بو کاربوا  و محکوبنت سند شده است ک  هم اجتماعی بسنار کاربوپ
محتوا ننیز  کننده   کننده اطتعا  و محتوا ننستند بلک  خود تولند کاربوا  تنها مصوف 2در وب 

اای؛ تحیوال  دننیای داگیوی از ارتکاطیا  و گذارنید.  اطتعا  را ب  اشیتوا  میباشند و  می
 (.712، 7933ب  نق  از ننازمند،  ،7926  آورده است )اازدپناه، ها را ب  ارمغا  همکاری
های اجتماعی اکی از متأخوتوا؛ دستاوردهای فناوران  است ک  در واقع مولود نس  دود  شکک 

حدی است کی   های اجتماعی ب  های مزبور است. امووزه منزا  استفاده از شکک  فوض وب با پنش
هیا در جامعیۀ   شیود. اای؛ شیکک  ایاد می «انوس پوتتطم اانتونتدار اقن سکا »از آ  تحت عنوا  

ساالران  را کنار  اند ک  رواب  رسمی و داوا  ی نوا؛ اطتعاتی تکدا  شده ها  معاصو علمی ب  بستو
های اای؛  توا؛ تفاو  اکی از اصلی ،اند. با اا؛ وجود گنو کوده زده و تعام  و ارتکاط را آسا  و هم 

توج  در کاربوا  آنهاست ک  منوو بی  ظهیور ننیووی  افزاای قاب  ظهور، ااواد همهای نو نوع شکک 
و  هیا ظوفنت(. بی  سیکب همین؛ 39، 7931شود )خاننکی و باباای،  میها  آ  عظنم اجتماعی در

ها بسینار عمومنیت اافتی  و حتیی بوخیی از احتمیال  هاست کی  اسیتفاده از اای؛ شیکک  جدابنت
 .(41، 7932دهند )بتولی،  های اجتماعی خکو می کک شد  اانتونت توس  ش بلعنده
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ها  بررسی و تحلیل انگیزه

 و میزان عوامل ...

های اجتماعی در ک  گووهی از افواد دارای ارتکاطا  سواع و مستمو هستند ک  قادر بی   شکک 
، نماانید )بخشیی گذاری اطتعا  می ااواد پووفاا  شخصی بوده و از طواق آ  اقداد ب  اشتوا 

تیوا   ها را می  (. اا؛ نوع شکک 2111، 1النسو ؛ بواد و 39، 7932،نصنوی، بختناری و طاهواا 
ک  ماهنت علمیی ها  آ  بندی نمود. اکی از انواع بو اساس اهداف و ماهنت ب  انواع خاص تقسنم

های اجتمیاعی علمیی هسیتند. تنهیا تفیاو   کنید شیکک  دارد و اهداف دانشگاهی را تعقنیب می
اشیتوا   از استفاده و نوع اطتعا  ب های اجتماعی علمی در هدف  های اجتماعی با شکک  شکک 

شده خواهد بود ک  طکنعتًا شام  اهداف علمی و اطتعا  علمی خواهند شد. بوای نمون   گذاشت 
باهدف فواهم نمود  ابیزاری جهیت همکیاری، اشیتوا  دانیش و  2112در سال  2راسوچ گنت

کادمنیا41، 7932لی، اندازی شید )بتیو ااواد شکک  کاری و اکتشافی در منا  دانشمندا  راه  3(. آ
کنید و   های شخصی ااواد می اک شکک  اجتماعی علمی قدرتمند است ک  بوای هو کاربو پوونده

هیای خیود  های خود را ب  اشتوا  بگذارد و داگوا  را آخوا؛ اافتی  سازد آخوا؛ اافت  او را قادر می
بیوده   نیاد «محیور ا؛ پیژوهششکک  اجتماعی آنت» عنوا  ب ک  از آ   ،4مطلع سازد. شکک  مندلی

دارند.سیاان   عهده  هاای است ک  وظنف  مداوات اطتعا  پژوهش را ب  نماانده ساات ،شود  می
های خوب در آمیوزش و  گذاری مهار  اشتوا  در ابتدا بوای معلما  اروپاای جهت ب  5آ  استنن

های تیدرا   انستند اادهتوها  آ  اا؛ طواقاز های بهکود کنفنت دروس علمی طواحی شد و  روش
 .آموزا  ب  منابع آموزش علمی دستوسی پندا کنند  را مکادل  کنند و دانش

ای جداد در حوزۀ ارتکاطیا  علمیی  عنوا  روا  های اجتماعی علمی ب  شکک  ،اساس اا؛بو
های نیوا؛ فنیاوری و ارتکیاطی  کند. حاص  اا؛ تغننیوا  شیگوف و پنشیوفت آفوانی می نقش

های علمیی در بسیتو  علمیی و مشیارکت   ارتکاطیا  علمیی، گسیتوش جامعیتحوال  عظنم 
رسیمی و  طیا  علمیی فواانیدهایهیای اجتمیاعی علمیی شیده اسیت. منظیور از ارتکا  شکک 

موجیب اشیاع  اطتعیا  منیا  هیا  آ  غنورسمی هستند ک  از طواق نگهداری نتاان و انتشار
 ،17، 7922نماانید )قیانع،  ا فیواهم میامکیا  بیازبننی و ارزایابی ر ،نهااتشده و درمحققا  

 (.99، 7912؛ و ابواهنمی، 7-3، 7922 خسووجودی و دورا ، علندوستی،
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شوط پنشوفت علم  علمی و پنشجامع    پانهاد  ب  های علمی الزم    مشارکت ،داگو سویاز
هیای  هیای ارتکیاطی، شیکک    توج  وایژه بی  کانال ،رو ازاا؛ است؛و اطتعا     در عصو فناوری

های اادشیده ضیووری    های هوچ  بنشیتو در زمننی    ارتکاطا  علمی و همکاری جمعی، ارتکاط
های اجتمیاعی  شیکک  ،های ارتکیاطی اکی از اا؛ کانال ،گفت  شدطور ک   هما رسد.   نظو می ب 

های  اا؛ نوع شیکک امووزه، شود.  افزوده میها  آ  طور روزافزو  ب  محکوبنت ب است ک  علمی 
تیو،  سیواع سیازی اشیاع     تماعی علمی از چنا  اهمنتیی بوخوردارنید کی  عیتوه بیو زمننی اج

های علمیی، و  تو و هدفمندتو اطتعا  علمی، موجب گستوش همکاری  تو، گستوده  اثوبخش
شود ک  در واقع بازنمونی موازی از اک اجتمیاع   ارتقاء اک پژوهشگو در اک شککۀ علمی می

های اجتماعی  ی شخص در شکک ها فعالنتبا افزااش منزا  حضور و  ک  نحوی علمی است. ب 
وده فیزننیز المللیی   گذاری و اثوبخشی پژوهشیگو در اجتمیاع علمیی بین؛تأثنوعلمی بو منزا  

هیای  عنیوا  نیوع جداید همکاری د ک  استفاده از اا؛ بسیتو بی ده  ها نشا  می شود. بورسی می
های دانشیگاهی ننیز  بنیدی تواند ب  بهکیود رتکی  المللی می ی، ملی و بن؛ا حلی، منطق ، م علمی

 (.2، 7923منوو شود )فتاحی، 
های اجتماعی علمیی،  ی عضوات در اا؛ شکک ها ظوفنتتوا؛   اکی از اصلی ،در اا؛ منا 

های ورود ب  اجتماعیا  علمیی را  واقع اولن؛ گادواا  تحصنت  تکمنلی هستند ک  دردانشو
موزنید و از اطتعیا  آ ای ابتدا از داگوا  می طا  شکک با بوقواری ارتکا نوعی کنند و ب  طی می

بونید و  هیای زمیانی و مکیانی بهیوه می همتااا  خود بیدو  محیدودات شده   اشتوا  گذاشت  ب 
و اطتعا  علمی خود را بوای اسیتفاده داگیوا  شده تدران خود وارد مقول  تولند اطتعا   ب 

توا   از دانشوواا  تحصنت  تکمنلی می ،اساس اا؛گذارند. بو یک  علمی ب  اشتوا  مدر شک
رنیدگا  اطتعیا  گذا اشتوا  کنندگا ، تولندکنندگا ، و ب  ، مصوفءتوا؛ اعضا اصلی عنوا  ب 

هیای  آفوانیی، نحیوۀ اسیتفاده، انگنزه بورسی منزا  نقیش ،اساس اا؛ اهمنتعلمی ااد کود. بو
حاضیو مقالی  اصیلی  مسیلل تواند بنیانگو  ها می ز اا؛ شکک استفاده و عوام  مؤثو در استفاده ا

 ارزاابی شود.
های اجتمییاعی علمییی و ارتکاطییا  علمییی در منییا  دانشییوواا   رغییم اهمنییت شییکک  بیی 

بیاره   ها نشانگو آ  اسیت کی  تحقنقیا  بسینار محیدودی در اای؛ تحصنت  تکمنلی، بورسی
دنکال بورسی منزا  حضور و  حاضو ب قال   م ،اا؛ خأل مطالعاتیبا توج  ب  صور  گوفت  است. 
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ها  های اجتماعی علمی و انگنزه  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی دانشگاه تکواز در شکک  استفاده  
 استفاده است.آ  و عوام  مؤثو بو 

اافت  مشخص شد توج  زاادی ب  اا؛ موضوع نشده است و بنشیتو  در موور تحقنقا  انواد
بو نظاد آموزشیی و سیکک ها  آ  تأثنوها و  تحلن  شکک موضوع ر ب  تموکز تحقنقا  داخ  کشو

های  خاص و مستق  ب  تحلن  استفاده از شیکک طور ب های بسنار اندکی  زندگی بوده و پژوهش
 اند. پوداخت ها  آ  اجتماعی علمی در منا  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی و کارکودهای

های اجتمیاعی نشیانگو آ  اسیت کی  در  کک خصیوص شیشیده در طورکلی، مطالعا  انواد ب 
هیای سینی مختلی   های اجتماعی در منیا  اقشیار میودد در گووه استفاده از شکک  ،های اخنو سال

هیای ارتکیاطی منیا  اعضیا شیده و در جهیت  ها تکدا  بی  مویاری و پ  اافت  و اا؛ شکک   گستوش
؛ 7937 ونید )کنیا و نیوری موادآبیادی،گن استفاده قیوار می گذاری اطتعا  و محتوا مورد اشتوا  ب 

(. همچنین؛ نتیاان سیااو تحقنقیا  و 7923؛ خلقتیی، 7932؛ ننازمنید، 7936عنکوی و حواوی، 
گوفت  توس  محققا  نشا  داد ک  عمده دالای  گیوااش و اسیتفاده دانشیوواا  از  های انواد بورسی

ستووی اخکار و اطتعیا ، اجتماعی فن  بو ، ااواد رواب  جداد، حفظ رواب  قدامی، ج شکک   
گذاری اطتعیا ، کسیب اطتعیا ، تولنید  اشتوا  اابی، آزادی در ارتکاطا  و همچنن؛ ب  دوست

 گو پنوامو  مسائ  روز، مسائ  سناسی، اجتماعی، فوهنگی اسیتو محتوا و شوکت در بحث و گفت
طور  واا  بی دانشیو ،(7937. طکیق مطالعیا  رسیولی و میوادی )(7937)کنا و نوری موادآبیادی، 

های اجتمیاعی  کنند ک  اک سیاعت از آ  بی  شیکک  ساعت در روز از اانتونت استفاده می 6متوس  
محققیا  دراافتنید منیا  ننازهیای عیاطفی، شیناختی و  ،اختصاص دارد. بنابو نتاان پژوهشی داگو

د دارد های اجتمیاعی مویازی رابطی  معنیاداری وجیو اجتماعی افواد و تماا  بی  اسیتفاده از شیکک 
 (.  7937، وند پور، و زانی اقدد، عدلی زاده سول)ر

خاص ننز نشیانگو آ  طور ب های اجتماعی علمی  شده در شکک  های انواد بورسی پژوهش 
 بندی نمود: توا  ب  موضوعا  زاو دست  ها را می است ک  اا؛ نوع پژوهش

 :می )ازجملی های اجتماعی عل خصوص نحوۀ طواحی شکک شده در های انواد ( پژوهش7
 ؛ (7936 ،و رحنمی النگی ؛7937 ،فو  عظنمی

 ،زاده و ننازمند بهوامسوی، احمدیاز جمل : از نظو خودآرشنوی )ها  آ  مسائ  موتک  با( 2
 ؛ (97، 7936
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هاای ماننید  شیکک از نظیو منیزا  ظهیور و فعالنیت در هیا  آ  بورسی منیزا  اسیتفاده از( 9
، و اصینافی ؛7936 ،ستوده و سیعاد  ؛7933 و همکارا ، ننازمند :)از جمل گنت و...  رسوچ
 ؛ (7936 ،آهنگوی بوگود و حسننی سناح
هنلت علمی از اای؛ نیوع خصوص نگوش و منزا  استفاده اعضای ها در ( بوخی پژوهش6
  (؛ 7933 ،رودباری :جمل ها )از شکک 
علمییی  های اجتمیاعی ده از شیکک فییودی چیو  اعتمیاد در اسییتفا بوخیی مسیائ  منیا ( 3

 (.7933 ،انکارکی، جوکار و ابواهنمی :جمل )از
توا؛  ، ب  بوخی از مهمشده در اا؛ حوزه های مهم انواد با توج  ب  اهمنت بوخی از پژوهش

( نشا  داد کی  از 7932های پژوهش ننازمند ) اافت  :شود ها اشاره می های اا؛ نوع پژوهش اافت 
وا؛ استفاده و کشور بحوا؛ بنشیتوا؛ حضیور را منا  کشورهای خاورمنان ، کشور کوات بنشت

اند. همچنن؛ بورسی مطالعیا  صیور  گوفتی  در زمننی   های اجتماعی علمی داشت  در شکک 
های اجتمیاعی  های اجتماعی علمی در خارج از کشور ننیز نشیا  داد، شیکک  استفاده از شکک 

مقییاال  و پنگنییوی  گذاری اشییتوا  علمییی، ارتکاطییا  علمییی را گسییتوش داده و قابلنییت بیی 
بی   اند ک  اا؛ امیو دستوسیی هیو چی  بنشیتو ی علمی داگو محققا  را فواهم ساخت ها فعالنت

نهاات موجب افزااش نماایانی، منیزا  اسیتناد درایافتی و طکنعتیًا کند و در  مقاال  را فواهم می
ا  داده اسیت وجود مطالعا  نشی  (. بااا؛2179، 1شود )ناندز و بورگو می بهکود رتکۀ علمی فود

ها نشا   اا؛ شکک علمی هنوز تماا  چندانی ب  استفاده از  ک  بوخی دانشمندا  و اعضای هنلت
ها   (. نتاان سااو پژوهش2، 7936ستوده و سعاد ، نق  از:  ب  2172ا ،دهند )مادهوسود نمی

 های دهید منیزا  حضیور و اسیتفاده کیاربوا  از شیکک   و مطالعا  خارج از کشیور نشیا  میی
شیده در اای؛  گیذاری اشیتوا  توا؛ منکع ب  اجتماعی جهت اهداف علمی ناچنز بوده و محکوب

بیود  بیا داگیو محققیا ،  تمیاسچنن؛ بنشتوا؛ انگنزه کاربوا ، درها مقاال  هستند. هم شکک 
بود  بیا  ارتکاط( و ننز در2179)ناندز و بورگو،  انتشار پژوهش و پنگنوی فعالنت داگو محققا 

نتیاان اای؛ مطالعیا   .( عنوا  شده است2173، 3؛ بنس؛2173و همکارا ،  2انگدوستا  )و
ها بنشیتو باشید منیزا   چ  حضور دانشوواا ، اسیاتند و محققیا  در اای؛ شیکک ا  داد هونش
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های علمی، تعام  و ب  اشتوا  گذاری محتوا منا  اا؛ اقشار بنشیتو  تولندا  علمی، همکاری
خصیوص تحلنی  اای؛ های اجتمیاعی در شکک   در حنط    گوفت  . اغلب مطالعا  صور است
پیوورش بیوده اسیت کی   و بو زندگی فودی و هوات افواد و ننز امو آمیوزشها  آ  تأثنوها،  شکک 

 شود. خودداری میها  آ  از ذکو ،حاضومقال   دلن  عدد همپوشانی با  ب 
دنکال پاسخ ب  اا؛  و ب حاضمقال  ، آ مسللۀ پژوهش و مکانی نظوی و پنشننۀ با درنظوگوفت؛ 

های اجتمیاعی علمیی  منزا  استفادۀ هفتگی دانشوواا  از اانتونت و شکک ( 7سؤاال  است: 
تیوا؛  شیود و اصیلی دانشوواا  تحصنت  تکمنلی دانشگاه تکوایز تیا چی  حید ارزایابی می

منیا  های اجتمیاعی علمیی در  نحوه و نوع استفاده از شکک ( 2متغنوهای مؤثو بو آ  کدامند؟ 
تیوا؛  اصیلی( 9توا؛ متغنوهای مؤثو بیو آ  کدامنید؟  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی و اصلی

دانشیوواا  تحصینت  تکمنلیی دانشیگاه تکوایز و  های اجتماعی علمی مورد اسیتفاده   شکک 
هیای اسیتفادۀ دانشیوواا  تحصینت   تیوا؛ انگنزه اصیلی( 6متغنوهای مؤثو بو آ  کدامند؟ 

 های اجتماعی علمی و متغنوهای مؤثو بو آ  کدامند؟  از از شکک تکمنلی دانشگاه تکو
 

 شناسی  روش
تحلنی   و  گودآوری و توزای  حاضو با توج  ب  هدف تحقنق کاربودی بوده و از نظو نوع، نحوه   مقال   

مطالعی  دانشیوواا  تحصینت  تکمنلیی مورد جامعی    باشید. پنمااشی میی ی اطتعا ، توصنفی
میوردنظو  ت ک  در طی استعتد از معاونت آموزشی دانشگاه تکواز، تعداد جامعی دانشگاه تکواز اس

عنوا  نمونی  بیوآورد شید. روش  نفیو بی  922طکیق جیدول مورگیا  تعیداد بودنید کی  نفو  1739
 گانی   22های  ا افیواد نمونی  در دانشیکدهای تصادفی انتخاب شید، زایو صور  طکق  گنوی ب  نمون 

هیو دانشیکده  تند. پ  از استعتد تعداد دانشوواا  تحصنت  تکمنلی  دانشگاه تکواز حضور داش
صیور   بی اعضای نمونی  دست آمد ک    در مقطع کارشناسی ارشد و دکتوی، تعداد دقنق هوکداد ب

هیا ایا  ای انتخاب شد. در اا؛ روش ابتدا کلن  عناصیو جامعی  را بی  گووه گنوی تصادفی طکق  نمون 
شود، بیا اای؛  های تصادفی مستقلی از هو گووه اا طکق  انتخاب می مون طکقاتی تقسنم کوده سپ  ن

توج  ب  با(. 723-791، 7923دست آورد )پاول،  توا  اک نمون  دقنق و معوف جامع  ب  روش می
ساخت  استفاده شد. رواای ابزار توس  متخصصا   از ابزار پوسشنامۀ محققپژوهش، پنمااشی بود  

( ارزاابی 43/1شناسی تائند و پاااای آ  ننز با ضواب آلفای کوونکاخ ) شرشت  علم اطتعا  و دان
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صیور  تصیادفی  در منیا  اعضیای نمونی  ب  نام  پوسش .شود قکولی ارزاابی می شد ک  منزا  قاب 
دو،  با اسیتفاده از آزمیو  خیی SPSSافزار  ها در نود و پ  از واردکود  دادهشد آوری  پخش و جمع

   قوار گوفت. وتحلن  توزا  مورد
 
 های پژوهش افتهی

های اجتماعی توسی  دانشیوواا  تحصینت  تکمنلیی دانشیگاه  منزا  فواوانی عضوات در شکک 
تواند در بنش از اک شکک    هو فود می با  اا؛ توضنح ک ارائ  شده است.  (7شماره ) تکواز در جدول

 علمی عضوات داشت  باشد.
 

یع فرا(0شماره )جدول   های علمی  وانی عضویت در شبکه. درصد و توز

 نام شبکه اجتماعی علمی فراوانی درصد

 لننکدا؛ 724 49/94

 کداد هنچ 727 71/93
 راسوچ گنت 17 46/21
 لننکدا؛ و راسوچ گنت 73 94/6

 ساان  استنن 3 42/2
کادمنا 2 32/1  آ

 
درصید 94ش از آمده بین دسیت ابو نتیاان ب بنی ،شیود مشاهده می (7شماره ) چنانک  در جدول

های اجتماعی علمی عضوات ندارند. سااو نتاان نشانگو آ   اک از شکک  کنندگا  در هنچ مشارکت
آ   دهنده   کنند. اا؛ امیو نشیا  استفاده می 1دانشوواا  بنشتو از لننکدا؛درصد 49/94با است ک  

اان نشیانگو تو است. داگیو نتی شده است ک  شکک  در منا  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی شناخت 
کادمنا است. در جدول  گذار تأثنومتغنوهای  (2شماره )کمتوا؛ منزا  آشناای دانشوواا  با شکک  آ

 شود.  های اجتماعی علمی ارائ  می بو عضوات دانشوواا  در شکک 
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 های اجتماعی علمی گذار بر عضویت دانشجویان در شبکهتأثیر . متغیرهای (2شماره ) جدول

 یاطالعات آمار  متغیر

 مقطع تحصنلی
 21 درج  آزادی
 116/1 داری سطح معنی

 123/61 2نموه خی

 آموزشی های عمده   گووه
 711 درج  آزادی
 111/1 داری سطح معنی

 713/226 2نموه خی

 جنسنت
 21 درج  آزادی
 961/1 داری سطح معنی

 224/27 2نموه خی

 س؛
 21 درج  آزادی
 172/1 داری سطح معنی

142/712 2خینموه   

 
شود، متغنوهاای چو  مقطع تحصنلی،   طور ک  مشاهده می هما  (2شماره  ) با توج  ب  جدول

های اجتمیاعی علمیی رابطیۀ  آموزشی و س؛ دانشوواا  با عضوات آنا  در شکک  های عمده   گووه
هینچ درصد دانشوواا  کارشناسی ارشید در  9/93اگو  داری دارند. از نظو مقطع تحصنلی، معنی

 22های اجتماعی علمی عضوات ندارند اا؛ منزا  بوای دانشوواا  مقطع دکتوی بی   اک از شکک 
درصید اسیت  4/21رسد. منزا  استفادۀ دانشوواا  کارشناسی ارشد از شکک  لننکدا؛  درصد می

های بنشتو نشانگو  شود. بورسی درصد ارزاابی می73؛ منزا  بوای دانشوواا  دکتوی ک  اا حال آ 
گنت بنش از دانشوواا  کارشناسیی    است ک  منزا  استفاده دانشوواا  دکتوی از شکک  راسوچآ

 ارشد است.
های  هیای عمیده آموزشیی و عضیوات در شیکک  منا  گووه داری رابطۀ معنی ،چنانک  ذکو شد

درصید از دانشیوواا  گیووه عمیدۀ آموزشیی  73صیور  کی   اجتماعی علمی وجیود دارد. بدا؛
 2/21هندسی، م  ی درصد دانشوواا  فنی 4/91درصد دانشوواا  علود انسانی،  2/61کشاورزی، 

های آزاد و خودگودا  دانشیگاه در  درصد دانشوواا  پودا  3/96درصد دانشوواا  علود پاا ، و 
هیای  بوده عضوات ندارند. بنشتوا؛ منزا  استفاده دانشوواا  تمیاد گووه های ناد اک از شکک  هنچ

 شککۀ اجتماعی لننکدا؛ است.عمدۀ آموزشی 
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کننده در  داری ننز بین؛ سی؛ دانشیوواا  مشیارکت ارتکاط معنی ،همچنن؛ چنانک  ذکو آ  رفت
کی  بیا افیزااش سی؛  نحیوی های اجتمیاعی علمیی وجیود دارد. بی  پژوهش و عضیوات در شیکک 

؛ نتیاان های اجتماعی علمی کاهش اافت  اسیت. همچنین از شکک ها  آ  دانشوواا  منزا  استفادۀ
درصید 22سال  و بینش از  23الی  27واا  درصد دانشو94صنلی نشانگو آ  است ک  بنش از تف

 های اجتماعی علمی عضوات ندارند. اک از شکک  سال  در هنچ 91الی  24دانشوواا  
های اجتمیاعی علمیی دانشیوواا  تحصینت   توزاع فواوانی منزا  استفاده هفتگی از شیکک  

 شود. ارائ  می (9شماره  )واز در جدول تکمنلی دانشگاه تک
 

یع فراوانی میزان استفاده از شبکه(9شماره )جدول   های علمی در هفته  . درصد و توز

 درصد فراوانی فراوانی میزان استفاده

 1/97 727 ساعت 3تا  2

 9/23 772 ساعت2کمتو از 

 1/27 29 کنم  استفاده نمی

 3/77 66 ساعت 73تا  3

 7/9 72 ساعت 91بنشتو از 

 4/2 71 ساعت 91تا  73

 711 922 موموع

 
درصید  1/97بنشتوا؛ فواوانی بیا  ،دده ( نشا  می9شماره ) های مندرج در جدول چنانک  داده

سیاعت در  91تیا  73درصد، گزان   4/2ساعت در هفت  و کمتوا؛ فواوانی استفاده با  3تا  2 گزان   
درصد آنیا  منیزا   12سود کاربوا  اعنی معادل  ( اک2179ن ناندز و بورگو )هفت  است. طکق نتاا

 91تیا  73درصد آنا   26اند و  د کودهدقنق  در روز اعت 73ها را کمتو از  استفاده خود از اا؛ شکک 
 کنند. ها استفاده می دقنق  در روز از اا؛ شکک 

های اجتماعی علمی توس   اده از شکک گذار بو منزا  استفتأثنومتغنوهای  (6شماره ) در جدول
 شود.  دانشوواا  ارائ  می
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 های اجتماعی علمی توسط دانشجویان گذار بر میزان استفاده از شبکهتأثیر . متغیرهای (4شمارهٔ )جدول 

 اطتعا  آماری متغنو

 مقطع تحصنلی
 3 درج  آزادی
 1/162 داری سطح معنی

 77/299 2 خینموه 

 علمیهای عمده ی  گووه
 23 درج  آزادی
 1/263 داری سطح معنی

 71/323 2 خینموه 

 جنسنت
 3 درج  آزادی
 1/191 داری سطح معنی

 77/299 2 خینموه 

 س؛
 23 درج  آزادی
 1/273 داری سطح معنی

 91/792 2 خینموه 

 
داری منیا  مقطیع تحصینلی و  شیود رابطیۀ معنیی مشیاهده می (6شیماره ) چنانک  در جدول

های اجتماعی علمیی وجیود دارد. بنشیتوا؛ فواوانیی  جنسنت دانشوواا  با منزا  استفاده از شکک 
د( کمتیو از درص 3/23های اجتماعی علمی توس  دانشوواا  کارشناسی ارشد ) استفاده از شکک 

درصد دانشوواا  دکتوی دو تا پنن سیاعت و صیوفًا  4/93ست ک  ا حالیدو ساعت است و اا؛ در
هیای  کنند. بورسیی داده ساعت در هفت  از اانتونت استفاده می 91تا  73ها  آ  درصد از 3/7و  3/2

دانشیوواا  میذکو کمتیو از دو  2/92دهد ک  اگیو  کنندگا  ننز نشا  می ت استفادهنموبوط ب  جنس
درصد دانشیوواا   4/91کنند، در مقاب   های اجتماعی علمی استفاده می ساعت در هفت  از شکک 

توا  گفیت کی   می ،اساس کنند. بواا؛ ها استفاده می ساعت در هفت  از اا؛ نوع شکک  3و تا مؤنث د
کنند. همچنین؛ بورسیی  ها می دانشوواا  مؤنث مد  زما  بنشتوی را صوف استفاده از اا؛ شکک 

درصید دانشیوواا   7/7های اجتماعی علمی نشانگو آ  است ک   های استفاده از شکک  منزا  زما 
درصید از  7/6کننید حیال آنکی   اسیتفاده میهیا  آ  سیاعت از 91تیا73صیور  هفتگیی   مذکو ب

های علمیی بهیوه  ساعت از اا؛ نیوع شیکک  91ساعت و بنشتو از  91تا  73دانشوواا  مؤنث بن؛ 
 گنوند. می
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شیده از طوایق  توزاع فواوانی نوع منکع )اعم از مقال ، کتیاب، داده، و ...( بی  اشیتوا  گذاشت 
تواند بینش   شود. توضنح اانک  هو فود می ارائ  می (3شماره )ی اجتماعی علمی در جدول ها شکک 

 از اک نوع منکع را ب  اشتوا  بگذارد.
 

یع فراوانی نوع منبع به اشتراک گذاشته(5شماره )جدول   . درصد و توز

 درصد فراوانی فراوانی نوع منبع

 67/92 713 کداد هنچ

 99/29 724 مقال 

 34/21 777 وهشنتاان پژ

 49/3 32 کتاب

 62/4 93 مقال  و نتاان پژوهش

 24/6 29 جزوه آموزشی

 99/9 72 مقال  و کتاب

 
ایک از اای؛  درصد دانشیوواا  هنچ92شود بنش از   ( مشاهده می3شماره )چنانک  در جدول 

اشیتوا   بنشیتوا؛ منیابع بی  ،گذارنید. همچنین؛ های اجتمیاعی بی  اشیتوا  نمی منابع را در شکک 
اشیتوا  نتیاان  ؛درصد 99/29، مقال  صور  است: توتنب بدا؛ ب  شده توس  دانشوواا  گذاشت 
درصید. اای؛ 6 ،شیده اشتو  گذاشت  کمتوا؛ منزا  منکع ب ؛ و جزوه آموزشی با درصد 21،  پژوهش

 ( توصن  کود. در اای؛ پیژوهش بنشیتوا؛2179با پژوهش ناندز و بورگو ) همسوتوا   نتاان را می
های اای؛  اافتی  ،شده توس  دانشوواا  مقال  توصن  شده است. همچنن؛ منکع ب  اشتوا  گذاشت 

هیا  آ  ( توصن  کود. نتاان پژوهش7936با مطالعا  عنکوی و حواوی ) همسوتوا   پژوهش را می
  دانش تخصصی، از نظیو نزدایک منظور اشتوا ها ب  نشا  داد ک  منزا  مشارکت کاربوا  در شکک 

 تو از حد متوس  ارزاابی شد.  ن؛دهندگا ، پاا درصد پاسخ31ب  
ی های اجتماع گذار بو نوع منابعی ک  دانشوواا  در شکک تأثنومتغنوهای  (4شماره )در جدول 

 شود.   میگذارند، ارائ علمی ب  اشتوا  می
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 های اجتماعی علمی شجویان در شبکهگذار بر نوع منابع به اشتراک گذاشته شده توسط دانتأثیر . متغیرهای (6شماره ) دولج

 اطتعا  آماری متغنو

 مقطع تحصنلی
 3 درج  آزادی
 1/179 داری سطح معنی

 22/644 2 خینموه 

 های عمده آموزشی گووه
 63 درج  آزادی
 239/1 داری سطح معنی

 349/64 2 خینموه 

 جنسنت
 3 درج  آزادی
 733/1 داری سطح معنی

 921/72 2 خینموه 

 س؛
 94 درج  آزادی
 276/1 داری سطح معنی

 739/22 2 خینموه 
 

داری منا  مقطع تحصنلی و نیوع منکیع  شود رابطۀ معنی مشاهده می (4شماره )چنانک  در جدول 
توا  افزود کی   شود. در تکنن؛ اا؛ رابط  می های اجتماعی علمی مشاهده می گذاری در شکک  اشتوا  ب 
مقالی  را از درصید از دانشیوواا  دکتیوی  3/21و  ،مقطع کارشناسی ارشد دانشوواا درصد  2/73

درصید دانشیوواا  62همچنین؛ اگیو گذارنید.  ب  اشیتوا  میاکداگو های اجتماعی با  طواق شکک 
، تنهیا کننید نمیی گذاری اطتعا  خیود اشتوا  ای از اا؛ بستو بوای ب  کارشناسی ارشد هنچ استفاده

روز  توزاع فواوانیی زمیا  بی  کنند. نمی از اا؛ ظوفنت عمده بهوه بوداری درصد دانشوواا  دکتوی93
 شود. ارائ  می (1شماره )های اجتماعی توس  دانشوواا  مشارکت کننده در جدول  رسانی شکک 

 
یع فراوانی میزان به (.1شماره )جدول   های اجتماعی  روزکردن شبکه درصد و توز

 درصد فواوانی فواوانی 
 2/69 743 وددر موقع لز

 3/71 41 ماهان 
 2/73 32 روزان 

 2/72 63 هفتگی
 9/77 69 ساالن 

 711 922 موموع
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درصد از دانشیوواا  در موقیع  2/69 ،دهد  نشا  می (1شماره )های جدول   دادهطور ک   هما 
هیای  میابقی در بازه 2/34کنند حال آنکی   می روزرسانی ب های اجتماعی علمی خود را  لزود شکک 

درصد  3/71صور  ساالن ،  ب ها  آ  درصد 9/77ک   طوری کنند. ب  استفاده میها  آ  زمانی ثابت از
 روزرسیانی ب هیای اجتمیاعی خیود را   درصید روزانی  شیکک 2/73هفتگیی و درصد  2/72ماهان ، 

های اجتماعی علمی  کک رسانی شروز  گذار بو زما  بتأثنومتغنوهای  (2) شماره   در جدول کنند. می
 شود.  توس  دانشوواا  ارائ  می

 
 های اجتماعی علمی توسط دانشجویان گذار بر زمان بروزرسانی شبکهتأثیر . متغیرهای 8جدول 

 اطالعات آماری متغیر

 مقطع تحصنلی
 64 درج  آزادی
 642/1 داری سطح معنی

 971/9 2 خینموه 

 های عمده آموزشی گووه
 21 درج  آزادی
 229/1 داری سطح معنی

 122/72 2 خینموه 

 جنسنت
 6 درج  آزادی
 166/1 داری سطح معنی

 439/3 2 خینموه 

 س؛
 74 درج  آزادی
 672/1 داری سطح معنی

 696/74 2 خینموه 

 
پووفاای  روزرسیانی  ب صوفًا مابن؛ متغنو جنسنت و زما   (،2شماره )های جدول   دادهبواساس 

شود. در توضنح بنشتو بااد گفیت  مشاهده می یدار های اجتماعی رابطۀ معنی در شکک  دانشوواا 
روزرسیانی  ب درصد دانشوواا  مذکو پووفاای  خیود را در صیور  ضیوور  67ک  اگو نزداک ب  

  درصد است.37وای دانشوواا  مؤنث ب  بنش از کنند اا؛ منزا  ب می
 کنند در جیدول های اجتماعی پنگنوی می توزاع فواوانی تعداد افوادی ک  دانشوواا  در شکک 

 شود. ارائ  می (3شماره )
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یع فراوانی دنبال(3شماره )جدول   ها رشته کردن همکاران/هم . درصد و توز

 درصد فراوانی فراوانی تعداد افراد
 4/91 771 کداد هنچ

 3/22 712 نفو 71تا  7
 2/71 43 نفو 21تا  71

 3/79 39 نفو 91بنش از 
 2/3 93 نفو 91تا  21

 711 922 موموع

 

کداد از همکیارا   درصد از دانشوواا  هنچ 4/91 (،3شماره )اطتعا  مندرج در جدول  بواساس
 71متیو از درصد از آنا  پنگنو وضعنت علمیی ک 3/22کنند و   های اجتماعی دنکال نمی  خود را در شکک 

تیا  21درصد از دانشووا  پنگنو وضیعنت  2/3های اجتماعی علمی هستند. صوفًا  نفو از اعضای شکک 
( 2179ها بیا نتیاان پیژوهش نانیدز ) های اجتماعی علمیی هسیتند. اای؛ اافتی  نفو از اعضای شکک  91

تکیاط ننسیتند و ک  در ار کنندگا  بیا هینچ چهیارد مشیارکت نشیا  داد اکناندز پژوهش  .مطابقت دارد
بو تعیداد ها  آ  گذاریتأثنومتغنوهای پژوهش و  (71شماره )در جدول  کنند. فعالنت کسی را پنگنوی نمی

 شود.  می ارائ شوند،   های اجتماعی علمی توس  دانشوواا  دنکال می افوادی ک  در شکک 
 

 های اجتماعی علمی ده توسط دانشجویان در شبکهکنن دنبال گذاری متغیرهای پژوهش بر تعداد افرادتأثیر . (01شماره )جدول 

 اطالعات آماری متغیر

 مقطع تحصنلی
 6 درج  آزادی
 177/1 داری سطح معنی

 173/72 2 خینموه 

 های عمده آموزشی گووه
 21 درج  آزادی
 413/1 داری سطح معنی

 992/74 2 خینموه 

 جنسنت
 6 درج  آزادی
 932/1 داری سطح معنی

 113/6 2 خینموه 

 س؛
 74 درج  آزادی
 249/1 داری سطح معنی

 262/73 2 خینموه 
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دهد صیوفًا میابن؛ متغنیو مقطیع تحصینلی و  نشا  می (71شماره )های مندرج در جدول  داده
داری وجیود دارد.  کنند ارتکاط معنیی های اجتماعی دنکال می تعداد افوادی ک  دانشوواا  در شکک 

ارشد کسیی را  درصد از دانشوواا  کارشناسی 92توا  گفت ک  اگو بنش از  میدر تکنن؛ اا؛ رابط  
. سیااو استدرصد  29کنند، اا؛ منزا  بوای دانشوواا  دکتوی  های اجتماعی دنکال نمی در شکک 

درصید  29درصد دانشوواا  مقطیع کارشناسیی ارشید و  92نتاان اا؛ رابط  نشانگو آ  است ک  
درصد دانشوواا   6/71کنند و اگو صوفًا  نفو را تعقنب می 71متو از دانشوواا  دکتوی وضعنت ک

کننید  های اجتماعی علمی تعقنیب می نفو را در شکک  91مقطع کارشناسی ارشد وضعنت بنش از 
 درصد است. 22اا؛ منزا  بوای دانشوواا  دکتوی بنش از 

کنند در جدول  نگنوی میهای اجتماعی پ توزاع فواوانی توکنب افوادی ک  دانشوواا  در شکک 
 شود. ارائ  می (77شماره )

 
یع فراوانی ترکیب افراد دنبال. درصد و (00شماره )جدول   های اجتماعی  کننده در شبکه توز

 درصد فراوانی فراوانی ترکیب افراد
 3/37 731 همکار

 4/62 749 رشت  تخصص اا هم هم
 2/91 772 دوست

 3/76 31 رشت  دوست و هم
 9/72 61 ناای قکلیبدو  آش

 3/3 27 رشت  دوست و همکار و هم
 2/7 1 ارتکاط غنورسمی

 4/7 4 فق  موازی

 
شیود، بنشیتوا؛ افیوادی کی  دانشیوواا  در   مشاهده میی (77شماره ) طور ک  در جدول هما 

رشیت   تخصص ایا هم درصد(، هم 32/97توتنب همکارا  )  کنند، ب   اجتماعی دنکال می   یها  شکک 
 درصد( هستند. 73/73درصد(، و دوست ) 64/24)

های  متغنوهای پژوهش بو توکنب افوادی ک  دانشیوواا  در شیکک  تأثنو (72شماره )در جدول 
 شود. می ارائ کنند،  اجتماعی علمی دنکال می
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 ی علمیهای اجتماع متغیرهای پژوهش بر ترکیب افراد دنبال کننده دانشجویان در شبکه تأثیر. (02شماره )جدول 

 اطالعات آماری متغیر

 مقطع تحصنلی
 23 درج  آزادی
 1/111 داری سطح معنی

 94/779 2 خینموه 

 های عمده ی آموزشی گووه
 723 درج  آزادی
 1/319 داری سطح معنی

 34/919 2 خینموه 

 جنسنت
 23 درج  آزادی
 1/731 داری سطح معنی

 92/234 2 خینموه 

 س؛
 723 درج  آزادی
 1/232 داری سطح معنی

 712/719 2 خینموه 

 
کداد از متغنوهای مورد بورسیی بیا سیطح  شود هنچ مشاهده می( 72شماره )چنانک  در جدول 

کننید رابطی   را دنکیال میها  آ  های اجتماعی ک  دانشوواا  با توکنب اعضای شکک  33/1اطمننا  
 داری ندارند. معنی

کننید در  های اجتمیاعی پنگنیوی می   دانشیوواا  را در شیکک توزاع فواوانی تعداد افوادی کی
 شود. ارائ  می (79شماره ) جدول

 
یع فراوانی پیگیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی در شبکه (.09شماره )جدول   های اجتماعی علمی درصد و توز

 درصد فواوانی فواوانی تعداد پنگنوی
 3/21 713 نفو 71تا  7

 9/26 39 نفو 21تا  71
 9/22 23 کداد هنچ

 3/71 41 نفو 91بنش از 
 6/2 92 نفو 91تا  21

 711 922 موموع
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نفیو بنشیتوا؛ درصید  71تیا  1پووفاا  شخصی، گزانی   خصوص تعداد نفوا  بازدادکنندهدر
درصید( را دارنید  6/2نفیو کمتیوا؛ درصید فواوانیی ) 91تیا  21 درصد( و گزانی    3/21فواوانی )
 (.79شماره )جدول 

متغنوهییای پییژوهش بییو تعییداد افییوادی کیی  دانشییوواا  را در  تییأثنو (،76شییماره ) جییدول در
 مشاهده است. کنند، قاب   ات میؤرا رها  آ  کنند و پووفاا   های اجتماعی علمی دنکال می شکک 

 علمی های اجتماعی کننده دانشجویان در شبکه متغیرهای پژوهش بر تعداد افراد دنبال تأثیر. (04) شماره جدول

 اطالعات آماری متغیر

 مقطع تحصنلی
 6 درج  آزادی
169/1 داری سطح معنی  

714/3 2 خینموه   

 های عمده آموزشی گووه
 21 درج  آزادی
392/1 داری سطح معنی  

334/77 2 خینموه   

 جنسنت
 6 درج  آزادی
633/1 داری سطح معنی  

 9/924 2 خینموه 

 س؛
 74 درج  آزادی

376/1 داری یسطح معن  
362/2 2 خینموه   

 
شود، منا  مقطع تحصنلی و تعداد افیوادی کی   مشاهده می (76) شماره ک  در جدولطور هما 

داری مشاهده شد. بینش از  کنند، رابط  معنی های اجتماعی علمی دنکال می دانشوواا  را در شکک 
ای در اای؛  کننده ی هنچ دنکالدرصد دانشوواا  دکتو 73درصد دانشوواا  کارشناسی ارشد و  29

درصید بیوده  2/27درصید و  3/23توتنیب  وا؛ فواوانی بوای اا؛ دو مقطع ب ها ندارند و بنشت شکک 
درصید  29دهنید و همچنین؛  نفو آنا  را مورد پنگنوی قیوار می 71دهد کمتو از  است ک  نشا  می

  بوای دانشوواا  کارشناسی ارشید کننده دارند و اا؛ منزا نفو دنکال 91دانشوواا  دکتوی بنش از 
 باشد. درصد می 3/73

کننید  های اجتماعی علمی پنگنیوی می توکنب افوادی ک  دانشوواا  را در شکک  73در جدول 
 کننده داشت  باشد.  تواند بنش از اک پنگنوی  شود. توضنح اانک  هو فود می ارائ  می
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یع فراوانی ترکیب افر (05شماره ) جدول  های اجتماعی علمی کننده دانشجویان در شبکه اد پیگیری. درصد و توز

 درصد فواوانی فواوانی توکنب افواد
 9/61 736 هم تخصص اا هم رشت 

 3/94 794 دوست
 2/74 42 دوست و هم رشت 
 3/72 62 بدو  آشناای قکلی

 1/4 29 همکار
 1/3 22 دوست و همکار و هم رشت 

 6/6 71 فق  موازی
 9/7 3 ارتکاط غنورسمی

 
شییود بنشییتوا؛ افییوادی کیی  دانشییوواا   مشییاهده می (73شییماره )در جییدول  طورکیی  هما 

توتنیب  هیای اجتمیاعی علمیی پنگنیو هسیتند بی  تحصنت  تکمنلی دانشیگاه تکوایز را در شیکک 
رشیت   (، دوسیت و هیمدرصد23درصد(، دوست ) 99رشت  ) تخصص اا هم افواد هم :ازاند عکار 

 درصد(.  3درصد(، و همکار )نزداک ب   71ناای قکلی )درصد(، بدو  آش 79)
متغنوهیای پیژوهش بیو توکنیب افیوادی کی  دانشیوواا  را در  تیأثنو (،74شیماره )در جدول 

 کنند ارائ  شده است.  را مشاهده میها  آ  کنند و پووفاا  های اجتماعی علمی دنکال می شکک 
 

 کنند  های اجتماعی علمی دنبال می یب افرادی که دانشجویان را در شبکهمتغیرهای پژوهش بر ترک تأثیر. (06شماره )جدول 

 اطالعات آماری متغیر

 مقطع تحصنلی
 22 درج  آزادی
 721/1 داری سطح معنی

 22/772 2 خینموه 

 های عمده آموزشی گووه
 771 درج  آزادی
 372/1 داری سطح معنی

 711/31 2 خینموه 

 جنسنت
 22 درج  آزادی

 1/662 داری طح معنیس
 922/22 2 خینموه 

 س؛
 22 درج  آزادی
 933/1 داری سطح معنی

 442/31 2 خینموه 
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کداد از متغنوهای مورد بورسیی اای؛  شود هنچ مشاهده می (74) شماره در جدولطورک   هما 
ه تکوایز را هاای ک  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی دانشگا  داری با توکنب گووه  رابط  معنی ،پژوهش

 کنند، ندارند.  های اجتماعی علمی پنگنوی می در شکک 
های  های استفاده دانشوواا  تحصنت  تکمنلی دانشگاه تکواز از شکک  عوام  گوااش و انگنزه
 شود. ارائ  می (71شماره )اجتماعی علمی در جدول 

 
یع فراوانی انگیزه(01شماره ) جدول  های اجتماعی علمی  های استفاده از شبکه . درصد و توز

 درصد فراوانی فراوانی های استفاده  انگیزه
 3/64 712 اطتع از دانش جداد

 3/22 24 تماس با داگو محققا  
 2/22 23 کود  فعالنت داگو پژوهشگوا  دنکال

 3/3 27 بدو  هدف
 4/9 76 اافت؛ شغ 

 4/7 4 اافت؛ همکار علمی
 4/7 4 انتشار مواد آموزشی، پژوهشی

 
هیای دانشیوواا  از  دهید بنشیتوا؛ انگنزه نشیا  می (71شیماره )هیای جیدول  کی  داده چنا 

داز: اطیتع از دانیش جداید نا توتنب عکار  های اجتماعی علمی ب  گنوی از شکک  عضوات و بهوه
کود  فعالنت داگیو پژوهشیگوا   درصد(، دنکال 17/27درصد(، تماس با داگو محققا  ) 36/66)
تیوا   ها را می درصد(. اا؛ اافتی  39/9درصد( و اافت؛ شغ  ) 9/3بدو  هدف ) ،درصد( 64/27)

توج  در  اکی از موارد قاب  ،وجود اا؛( همسو ارزاابی کود. با2179و )با نتاان پژوهش ناندز و بورگ
هاای  هدف دانشوواا  است ک  بنش از عضوات با انگنزه اا؛ جدول فواوانی منزا  عضوات بدو 

 ، اافت؛ همکار علمی و ننز انتشار مواد آموزشی و پژوهشی ارزایابی شیده و خیود چو  اافت؛ شغ
گاهی کام  دانشوواا  از قابلنت عدد دهنده   رسد. اا؛ نتنو  نشا  نظو می تام  ب  ای قاب  مسلل  ها  آ

 های اجتماعی علمی است. و کارکودهای شکک 
های  های عضوات در شیکک  انگنزه گذار بوتأثنوبورسی متغنوهای مورد (،72شماره ) در جدول

 شوند.  می ارائ اجتماعی علمی دانشوواا  
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 های اجتماعی علمی توسط دانشجویان های عضویت در شبکه متغیرهای پژوهش بر انگیزه تأثیر. (08شماره )جدول 

 اطتعا  آماری متغنو

 مقطع تحصنلی
 93 درج  آزادی
 1/173 داری سطح معنی

 33/633 2 خینموه 

 های عمده آموزشی گووه
 713 درج  آزادی
 1/223 داری سطح معنی

 732/367 2 خینموه 

 جنسنت
 93 درج  آزادی
 1/617 داری سطح معنی

 96/393 2 خینموه 

 س؛
 713 درج  آزادی
 1/111 داری سطح معنی

 239/131 2 خینموه 

 
های اجتمیاعی  نشیوواا  از شیکک گنیوی دا های عضوات و بهوه ثو بو انگنزهؤاز منا  عوام  م

( اشیاره ≥13/1pداری ) دار مقطع تحصینلی و سی؛ بیا سیطح معنیی  معنی تأثنوتوا  ب    علمی، می
 داشت.

های اجتمیاعی علمیی  عضوات در شکک  منا  مقطع تحصنلی و انگنزه   ،با توج  ب  جدول فوق
تکمنلیی بیوای اسیتفاده از . بنشتوا؛ انگنزه دانشیوواا  تحصینت  وجود داردداری  تفاو  معنی

درصد بیوای 92ش از های علم و دانش با فواوانی بن اطتع اافت؛ از تازه ،های اجتماعی علمی شکک 
باشید. هیدف  دانشیوواا  دکتیوی میدرصید بیوای 31وواا  کارشناسیی ارشید و بینش از دانش

اایی؛  باشیید و درصیید می 2/21ارشیید  بییوای دانشییوواا  کارشناسییی ،بییود  بییا محققییا  تمییاسدر
هیدف  باشد. عضیوات بیدو  درصد می4/93  فوق بوای دانشوواا  دکتوی ک  منزا است حالیدر

. کمتوا؛ منیزا  استدرصد 3/2درصد و بوای دانشوواا  دکتوی 4نشوواا  ارشد بنش از بوای دا
هیای دانشیوواا   خصیوص انگنزهباشید. در ب  اافت؛ شغ  میدرصد موبوط  فواوانی با کمتو از اک

تفییاو   ،هییای سیینی دانشییوواا  های اجتمییاعی علمییی در منییا  گووه ات در شییکک بییوای عضییو
سال و  23الی  27درصد دانشوواا  27نتاان گواای آ  است ک  بنش از  .داری مشاهده شد معنی

ها عضیوات دارنید و  دانیش در اای؛ شیکک  و های علم اافت؛ از تازه سال با هدف اطتع 91الی  24



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

32 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار 
 98پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیال  بیا  93الی  97دانشوواا   .ها اافت؛ شغ  است عضوات در اا؛ شکک کمتوا؛ انگنزه آنا  از 
ها  بود  با داگو محققا  در اا؛ شیکک  ودانش و همچنن؛ درتماس های علم تازهاافت؛ از  ف اطتعهد

ها عضوات دارند از اهدافی چیو   هدف در اا؛ شکک  تعداد دانشوواانی ک  بدو . عضوات دارند
کیود  فعالنیت داگیو محققیا   ار علمی، منتشو کود  مواد آموزشی و دنکالاافت؛ شغ ، اافت؛ همک

 باشد. بنشتو می
ارشید و بینش از  درصید دانشیوواا  مقطیع کارشناسی 93بینش از  ،حاضو مقال   طکق نتاان 

های اجتماعی علمی عضوات نداشتند  اک از شکک  درصد از دانشوواا  مقطع دکتوی در هنچ22
دکتیوی  دانشوواا ارشد در شکک  لننکدا؛ بنش از  ا  مقطع کارشناسیو منزا  عضوات دانشووا

بینش از  گنیت ک  منزا  عضوات دانشوواا  مقطع دکتوی در شکک  راسوچ ستا اا؛ درحالی ؛بود
های  وهشارشد بوده است. دانشوواا  هودو مقطع تحصنلی بوای پژ دانشوواا  مقطع کارشناسی

کودنید. همچنین؛ نتیاان نشیا  داد دانشیوواا  گیووه  میی ا؛ اسیتفادهعلمی خود بنشتو از لننکید
بینش از سیااو  ،( و گووه کشیاورزی2176مهندسی )مطابق با نتاان تحقنقا  زاهدی و فنا ،  ی فنی

  در تمیامی درصد ک  دانشوواا61الی  73ها عضوات داشتند و  کک های آموزشی در اا؛ ش گووه
های اجتمیاعی علمیی عضیوات نداشیتند. از  ک اک از شک بورسی در هنچهای آموزشی مورد گووه

داری نشیا  نیداد، کی  اای؛  معنیی تیأثنوکننیدگا   منا  متغنوهای مورد بورسی، جنسنت مشیارکت
بیا نتیاان اا؛ اافتی   .ها عضوات داشتند مساوی در اا؛ شکک  طور ب مودا  و زنا  ک  معناست  بدا 

 (.2، 7936ستوده و سعاد ، از:  نق  ب ( مطابقت دارد )2179تحقنقا  ثلوال و کوشا )
 

 گیری بحث و نتیجه .4
های  بیا شیکک هیا  آ  با توج  ب  آنچ  ذکو شد دانشوواا  تحصینت  تکمنلیی اعیتد داشیتند کی 

هیا  سیاعت در روز از اای؛ شیکک 2طور منانگن؛ کمتو از  و ب  اجتماعی علمی، آشناای کافی ندارند
دهنیده فعالنیت و   اا؛ امیو نشیا  .شونده دارند کننده و دنکال نفو دنکال71کنند و کمتو از  استفاده می
بیود  منیزا   توانید بنیانگو پیاان؛ مهیم می اای؛ .ها اسیت رنگ دانشوواا  در اا؛ شکک  حضور کم

ها با نتاان پژوهش رسیولی   همکاری و ارتکاطا  علمی در بستو نوا؛ ارتکاط علمی باشد. اا؛ اافت 
ننیز نشیا  داد کی  منیزا  اسیتفاده علمیی هیا  آ  نتیاان پیژوهش .( همخوانی دارد7937و موادی )
تیوا؛   رسید اصیلی نظیو می کم اسیت. بی ند محتوای علمی آنا ، کم و بسنارکنندگا  و تول مشارکت
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و  تکمنلی در عدد استفاده کافی و وافی از بسیتوهای نیوا؛ ارتکیاطی ضع  دانشوواا  تحصنت 
های اجتماعی علمی  اربودها، و ابزارهای نوا؛ مکتنی بو شکک آشناای کم و ابتداای با مفاهنم، ک ننز

است. همچنن؛ نتاان اا؛ پژوهش نشا  داد ک  بنشتوا؛ انگنزه دانشوواا  تحصنت  تکمنلیی در 
شیا  بیوده  هیای علیم و رشیت  تخصصی اافت؛ از تازه های اجتماعی علمی، اطتع استفاده از شکک 

درصید از 22لنت داگو پژوهشگوا  بیا بینش از کود  فعا کالاست. تماس با داگو محققا  و ننز دن
های اجتمیاعی  های قوی دانشوواا  تحصنت  تکمنلی بوای عضوات و اسیتفاده از شیکک  انگنزه

های پیژوهش نشیا  داد کی  منیزا  عضیوات بیدو  هیدف  آانید. داگیو اافتی  حساب می علمی ب 
درصد( و 4/7ای چو  اافت؛ همکار علمی با )ها تو و بنشتو از انگنزه درصد، قوی 3/3دانشوواا  با 

دهنده عدد آشیناای کامی  دانشیوواا  بیا   هاای نشا  درصد( است. چنن؛ اافت  4/9اافت؛ شغ  با )
کنندگا  قیادر بی   کی  مشیارکت های اجتماعی علمی است. ازآنواای و کارکودهای شکک  ها ظوفنت

در اسیتفاده از هیا  آ  اشیتند بنشیتوا؛ انگنیزهدرصد اعتد د9/77گزان  بودند،  انتخاب بنش از اک
دانیش و ننیز پنگنیوی داگیو محققیا  و های علم های علمی، تماس با محققا ، اطتع از تازه شکک 

( همخوا  توصین  2179های پژوهش ناندز و بورگو ) توا  با اافت  حاضو را میمقال  است. نتاان 
های  گا  در شیکک کنند شیتوا؛ انگنیزه مشیارکتدهید کی  بن ننز نشا  میاو های پژوهش  کود. اافت 

نتشیار میواد آموزشیی، و پژوهشیی درصد(، ا 41بود  با داگو محققا  ) تماساجتماعی علمی در
است. همچنن؛ نتاان پیژوهش حاضیو درصد(  31، و پنگنوی فعالنت داگو محققا  )درصد(47)
ننز نشا  ها  آ  نتاان بورسی .( همخوانی دارد7936های پژوهش عنکوی و حواوی ) حدی با اافت تا

آشناای با سیااو فعیاال  و متخصصیا  حیوزه  ،ها داد ک  هدف اصلی کاربوا  از عضوات در شکک 
های داگوی ک  بیا نتیاان  موردنظو، رفع نناز اطتعاتی و مشارکت در تولند دانش است. از پژوهش

( و کنا  و همکارا  7937) های رسولی و موادی  توا  ب  پژوهش  پژوهش حاضو همخوانی دارد می
های اجتماعی را کسب  کنندگا  از شکک  مشارکت  توا؛ دالا  استفاده مهمها  آ  ( اشاره کود7936)

گو و مکاحثی ، سیوگومی و تولنید و اابی جداد، ارتکاط بیا دوسیتا ، گفیت اطتعا  و اخکار، دوست
شده در اایوا  بنشیتو معطیوف بیو  ادهای انو ب  اانک  تموکز پژوهش اند. باتوج   محتوا توصن  کوده

بیود و پژوهشیی کی  صیواحتًا ها  آ  شناختی های اجتماعی عمومی و مسائ  اجتماعی و روا  شکک 
های اجتماعی علمی باشد، تاکنو   ز شکک دنکال بورسی ماهنت، منزا  و عوام  مؤثو بو استفاده ا ب 

 فواهم نشد.ها  آ  ژوهش حاضو باامکا  مقااس  بنشتو نتاان پ ،بنابواا؛ ؛انواد نشده است
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گاهی کامی  دانشیوواا  از کارکودهیا و مزاایای علمیی نظو می ب  پژوهشیی اای؛  یی رسد عدد آ
المللیی دارای  دانشگاهی و هم در ابعاد ملیی و بن؛  ی ها هم در بعد فودی، هم در بعد سازمانی شکک 

پیذاوی، و  ایتؤتکیار، سیندات، رعم  از بعد فودی منوو ب  کاهش اع تکعاتی سوء خواهد بود. اا؛
دانشیگاهی منویو  ی شود. در بعد سازمانی فودی می منزا  رجوع ب  شخص در ارتکاطا  علمی منا 

گنیوی از  بهوه المللیی و عیدد وایژه بن؛ های ملیی و بی  بنیدی  ب  افت رتکۀ دانشگاه و سازما  در رتکی 
ود. در ابعاد ملی ننیز قطیع ارتکیاط ش المللی در سطح سازما  و دانشگاه می ی علمی بن؛ها ظوفنت

سسا  پژوهشیی، منویو بی  کیاهش محورایت ایک کشیور در ؤها و م با افواد، نهادها، و دانشگاه
المللیی در  توج  ب  مسیائ  و ضیووراا  بن؛ کود  و عددای کار های علمی مختل ، و جزاوه حوزه
 ای و تخصصی خواهد شد. ال  علمی رشت تحو  

همکیاری و ارتکاطیا  علمیی در بسیتو  چ  بنشتو ب  مقولی   توج  هو رسد نظو می جهت ب  بدا؛
های کشیور محسیوب شیود.  دانشیگاههای اساسی  های اجتماعی علمی بااد اکی از اولوات شکک 

ها و  رواکودهیای ارتکیاط علمیی نیوا؛ در تمیامی دانشیگاه شیود اای؛ سلسیل  رو پنشنهاد می اا؛از
ای دانشوواا  تحصنت  تکمنلیی تکنین؛ شیود و ننیز کام  بوطور ب عالی کشور  مؤسسا  آموزش

تیوا  از طوایق  رسانی شیود. همچنین؛ می  بوای اساتند و محققا  کشور، در قالب مشخص اطتع
ثو ؤهیای علمیی در راسیتای اسیتفاده و عضیوات می های آموزشیی و ایا گودهماای  بوگزاری کارگاه

 گاد بوداشت. های اجتماعی علمی  دانشوواا  تحصنت  تکمنلی از شکک 
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های اجتماعی علمی در منا   (. بورسی گوااش ب  عضوات در شکک 7936و سعاد ، ااسمن؛ ) ؛ستوده، هاجو
.7-72(، 9)2، تعمهل انسمن و اطالعمت های ااوا  شنمندا 

نامیی   های اجتمییاعی علمییی )پااا  مییدلی جییامع جهییت طواحییی شییکک  (. ارائیی 7937فییو، زهییوه )  عظنمییی
 های موازی، شنواز، دانشگاه شنواز.  ش  ارشد(. دانشکده آموز کارشناسی

تهوا : چاپار. هدارات ارتبمطمت عنمی،(. 7922علندوستی، سنووس؛ خسووجودی، محمود و دورا ، بهزاد )

های اجتماعی تخصصیی وبیی فارسیی در اشیتوا   نقش شکک .(7936عنکوی، امنومهدی؛ و حواوی، نوت )
.773-792(، 9)24، هطملعمت هنی كتمبداری و سمزهمندهی اطالعمتدانش.

پژوهشینام   د علیم: چیوا، چگونی ؟.نی(. خود جمعی و همکاری علمی در تول7923الل  ) فتاحی، سندرحمت
 .7-9(، 7)24 ت اطتعا ،اواپودازش و مد

.11-13، 766، كتمب هم  كنیمتارتکاط علمی از مول  چاپی تا مول  دستوسی آزاد. (.7922قانع، محمدرضا )

(. عوام  موتک  با گوااش دانشوواا  ب  شکک  اجتماعی فین  7937موادآبادی، اون  ) اصغو: و نوری  کنا، علی
.727-272، 63، هطملعمت فرهاگ ارتبمطمتبو . 

های اجتمیاعی  (. واکاوی نقش و کاربود شیکک 7936ننا، نصو  ) متل، ننما؛ و رااحی کنا ، موجا ؛ اعقوبی
.43-22(، 9)7، فاموری آهوزش و امدگیریموازی بوای دانشوواا . 

همی  بررسی تطبیقی هیزان استفمد  پژوهشلرران كشلورهمی ومورهیمنل  از شلب  (. 7932، محمدرضا )ننازمند
شناسیی، شینواز،   نامی  کارشناسیی ارشید(. دانشیکده علیود توبنتیی و روا   )پااا  اجتممعی عنمی پیشرفت 

 دانشگاه شنواز.

زان اسلتفمد  یله یقلیتطب یبررسل(. 7933ننازمنید، محمدرضیا؛ ابواهنمیی، سیعنده؛ و جوکیار، عکدالوسیول )
شناسییی)علود کتابییداری و  . دانشیعنملل یاجتمللمع یهم منلل  از شللب  یوموره یپژوهشللرران كشللورهم
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